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ZJAZD ZWYKŁY HUFCA ZHP SOSNOWIEC
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP SOSNOWIEC
Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt. 3 i § 54 ust. 2 pkt. 5 Statutu ZHP
oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu pracy komisji rewizyjnych ZHP”,
Komisja Rewizyjna Hufca ZHP w Sosnowcu, przedkłada Druhnom i Druhom
„Sprawozdanie z działalności KRH za okres 25.11.2015 r. – 20.11.2019 r.”
przyjęte uchwałą Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Sosnowcu nr 12/IX/2019
z dnia 10 września 2019 roku.
1. Skład osobowy Komisji.
Komisja Rewizyjna Hufca została wybrana na IX Zjeździe Zwykłym
25.11.2015 roku i ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. phm. Michał JASTRZĘBSKI

– przewodniczący

2. phm. Tomasz BUJARSKI

– wiceprzewodniczący

3. phm. Kamil STRZELCZYK

– sekretarz

W trakcie trwania kadencji w składzie Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP
Sosnowiec nastąpiła jedna zmiana:
w dniu 14 czerwca 2017 roku Druh phm. Kamil STRZELCZYK
zrezygnował z pracy w Komisji ze względów zawodowych,
na mocy uchwały KRH nr 5/IX/2017 z dn. 30.06.2017 r. Komisja
Rewizyjna Hufca ZHP Sosnowiec niezwłocznie uzupełniła swój skład
osobowy o Druha phm. Józefa NAZIEMCA, powołując go na funkcję
sekretarza komisji.
Powyższy skład Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sosnowiec pracował
do końca kadencji hufca bez innych zmian osobowych.

2. Roczne plany pracy.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sosnowiec przyjęto na
posiedzeniach plenarnych w dniach:

02 lutego 2016 r.,
07 lutego 2017 r.,
13 lutego 2018 r.,
5 lutego 2019 r.
Roczne plany pracy zawierały podstawowe zadania do pracy Komisji
Rewizyjnych, propozycje i zalecenia Komisji Rewizyjnej Chorągwi.
Plany pracy oraz roczne sprawozdania z działalności Komisji przesyłane
były na bieżąco do Komisji Rewizyjnej Chorągwi.

3. Posiedzenia Komisji.
W czasie trwania kadencji Komisja odbyła 39 spotkań.

Rok

Ilość
posiedzeń

Frekwencja

2016

10

87%

2017

10

75%

2018

10

100%

2019

9

100%

Tematyka posiedzeń Komisji:
-

ukonstytuowanie się Komisji,

-

opracowanie i zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji,

-

opracowanie terminarza spotkań KRH,

-

opracowanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,

-

analiza sprawozdań finansowych składanych w Komendzie Chorągwi,

-

analiza

rentowności

baz

obozowych:

Ośrodka

Harcerskiego

w Dwierniczku, Ośrodka Harcerskiego w Kobylicy, Ośrodka Harcerskiego
w Centurii za rok 2015 - 2018,
-

kontrola

i

ocena

działalności

finansowej

oraz

dokumentacji

organizacyjnej Hufca,
-

kontrola rozliczeń finansowych Hufca ZHP Sosnowiec, zapoznanie się
z budżetem Hufca,

-

analiza sprawozdań z realizacji budżetu Hufca ZHP Sosnowiec,

-

ocena odpłatności składek członkowskich i instruktorskich,

-

informacja dotycząca udziału w szkoleniach organizowanych przez
Komisję Rewizyjną Chorągwi,

-

kontrolę jednostek podstawowych ZHP w ramach zadania „Bądź
bezpieczny”,

-

analiza realizacji uchwał ostatniego Zjazdu Hufca,

-

ocena przygotowania i przebiegu HAL i HAZ,

-

kontrola i ocena realizacji programu rozwoju liczebnego w hufcu,

-

kontrola działalności jednostek organizacyjnych hufca,

-

analiza wpływów z odpisu 1%,

-

ocena rozliczenia dotacji,

-

ocena realizacji zadań zleconych przez Komisję Rewizyjną Chorągwi,

-

informacja o pracy KRH,

-

kontrola protokołów likwidacyjno – kasacyjnych,

-

omówienie przebiegu kontroli dokumentacji hufca przeprowadzonej
przez KRCh Śląskiej ZHP,

-

omówienie udziału reprezentacji Hufca Sosnowiec na Zlocie Związku
Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018,

-

ocena pracy członków KRH,

-

przyjęcie sprawozdania KRH za okres XI.2015 - listopad 2019 r.,

-

ocena działalności Komendanta i Komendy Hufca wraz z wnioskiem
o udzielenie absolutorium.

Na posiedzeniach podejmowano uchwały i decyzje przyjęcia planów oraz
sprawozdań rocznych, przyjęcia analizy sprawozdań finansowych wraz z
wnioskami, które skierowane zostały do Komendy Hufca. Komenda Hufca
w wyznaczonym terminie informowała Komisję o stopniu realizacji
wniosków; w odczuciu Komisji wnioski były realizowane, chociaż w
zakresie zwiększenia udziału harcerzy w akcji letniej czy stopień
odpłatności składek członkowskich przede wszystkim zależy od pracy w
drużynach.
Pozytywnym zjawiskiem jest podjęta realizacja wydatków w Komendzie
Hufca oraz troska o utrzymanie płynności finansowej.

Komisja wykonywała terminowo zadania zlecane przez KRCh i CKR,
przesyłała notatki z posiedzeń do KRCh, realizowała kontrolę zaleconą
przez KRCh w zakresie:
-

monitorowanie stanu finansów hufca, kontrola sprawozdań,

-

finansowych składanych w KCh,

-

analiza opłacalności składek,

-

bieżący nadzór nad gospodarką hufca,

-

kontrola trybu i sposobu przyjmowania budżetu,

-

kontrola sprawozdań finansowych składanych do Komendy Chorągwi,

-

wizytacje jednostek organizacyjnych hufca,

-

zadania własne uwzględniające problemy Hufca,

-

przesyłania do Komisji Rewizyjnej Chorągwi notatek z posiedzeń
Komisji Rewizyjnej Hufca,

-

uczestnictwa w posiedzeniach Komendy Hufca,

-

monitorowanie pozyskiwanych przez hufiec środków,

-

monitorowanie rentowności baz obozowych,

-

kontrola jednostek podstawowych ZHP w ramach zadania „Bądź
bezpieczny”,

-

ocena przygotowań i przebiegu HAL oraz HAZ.

4. Działalności kontrolna.
Działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt. 1, 2 Statutu ZHP Komisja
przeprowadziła 71 kontroli komendy hufca, kontroli drużyn – 50, kręgów
seniora – 4, zwizytowała obozy letnie – 7 i HAZ - 1.
Tematyka kontroli obejmowała wytyczne zawarte w arkuszu kontroli
drużyny, kręgu i obozu.
W wyniku dokonanych kontroli zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia
liczebności

jednostek

systematycznego

organizacyjnych

opłacania

składek

hufca,

umundurowania,

członkowskich,

zwiększenia

procentowego udziału młodzieży harcerskiej w akcji letniej, poprawę
standardu

wyposażenia

baz

obozowych

poprzez

odnowę

sprzętu,

zwiększenie obłożenia baz oraz racjonalne wykorzystanie kadry.
Pozytywnym zjawiskiem jest przeprowadzenie remontów infrastruktury
ośrodka obozowego w Dwerniczku.

5. Szkolenia i instruktaż Komisji Rewizyjnej.
W latach 2015 - 2019 KRCh organizowała zbiórki organizacyjno –
szkoleniowe dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych Hufca podczas
których przekazywane były najistotniejsze wytyczne do pracy Komisji
Rewizyjnych oraz praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia dokumentacji
finansowo - organizacyjnej w Hufcu i na placówkach letniego wypoczynku.
W szkoleniach tych każdorazowo brali udział przewodniczący, zastępca
lub sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca. Wiedza zdobyta na szkoleniach
przekazana była na szkoleniach wewnętrznych dla członków Komisji Hufca.
Przedstawiciele KRH brali również udział w spotkaniach organizowanych
przez opiekuna I rejonu „śląsko – dąbrowskiego” z ramienia KRCh Śląskiej
Druha phm. Tomasza BUJARSKIEGO – który na ostatnim Zjeździe Chorągwi
Śląskiej ZHP został powołany do składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi
obejmując funkcję wiceprzewodniczącego KRCh Śląskiej.

6. Współdziałanie Komisji z władzami związku.
W trakcie kadencji współpraca z Komendą Hufca układała się pozytywnie.
Przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz uczestniczyli w prawie
wszystkich:
-

posiedzeniach organizowanych przez KRCh,

-

posiedzeniach Komendy Hufca.

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca uczestniczyli w prawie
wszystkich

naradach,

imprezach

i

wydarzeniach

organizowanych

przez Komendę Hufca ZHP w Sosnowcu i Komendę Chorągwi Śląskiej ZHP.

7. Ocena pracy Komisji Rewizyjnej Hufca
W okresie mijającej kadencji Komisja pracowała w oparciu o plany
określające zadania wynikające ze Statutu ZHP, Regulaminu Komisji
Rewizyjnej ZHP oraz

zaleceń Centralnej Komisji Rewizyjnej i Komisji

Rewizyjnej Chorągwi. Komisja ocenia realizację przyjętych planów pracy na
poziomie dobrym i wystarczającym do realizacji zadań statutowych.
Stały

kontakt

z

władzami

Chorągwi

poprzez

udział

w

różnych

posiedzeniach i naradach przewodniczących KRH pozwalał na bieżące
śledzenie realizacji zadań wynikających z planu pracy Komendy, głębsze
poznawanie problemów oraz wzajemną konsultację.
Ponadto wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sosnowiec Druh phm. Tomasz BUJARSKI został wybrany na Delegata na XL Zjazd
Związku Harcerstwa Polskiego.

Na podstawie prowadzonych, co roku ocen przez Komisję Rewizyjną
Chorągwi Śląskiej ZHP - Sosnowiecka Komisja Rewizyjna Hufca ZHP
należała do wyróżniających się Komisji w Chorągwi.

Na

dorobek

mijającego

okresu

składa

się

duży

wkład

pracy

i zaangażowanie członków Komisji Rewizyjnej Hufca.

Za tę działalność składamy serdeczne podziękowania licząc na dalszą
aktywność. Dziękujemy członkom Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej
ZHP za ocenę, współpracę i inspirację. Słowa podziękowania kierujemy
do władz Komendy Hufca i wszystkich instruktorów naszego hufca,
z którymi mieliśmy przyjemność i zaszczyt współpracować.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Hufca ZHP Sosnowiec dnia 10 września 2019r.

Podpisy członków komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Michał JASTRZĘBSKI

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Tomasz BUJARSKI

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Józef NAZIEMIEC

